
نهاية الوقتبداية الوقتتاريخ االمتحانيوم االمتحانالشعباسم المادةرقم المادة الكلية

IT1932099أساسيات الحاسوب( 24-1الشعب  26/05/202008:0009:00الثالثاء(

IT1932099أساسيات الحاسوب( 54-25الشعب  26/05/202010:0011:00الثالثاء(

IT194210226/05/202012:0013:00الثالثاءجميع الشعبالمهارات الحاسوبية للكليات اإلنسانية

IT190210326/05/202014:0015:00الثالثاءجميع الشعبالمهارات الحاسوبية للكليات الطبية

IT193110226/05/202016:0017:00الثالثاءجميع الشعبالمهارات الحاسوبية للكليات العلمية

26/05/202018:0019:00الثالثاءجميع الشعبمباديء اإلحصاء1607150االعمال

26/05/202020:0021:00الثالثاءجميع الشعبالكيمياء التحليليه333211علوم

)العلوم العسكرية2220100العلوم العسكرية 2019 و2018 و2017دفعة  27/05/202008:0009:00االربعاء(

)العلوم العسكرية2200100العلوم العسكرية 2016للطلبة القدامي  27/05/202010:0011:00االربعاء(

27/05/202012:0013:00االربعاءجميع الشعبالثقافة الصحية720100التمريض

27/05/202014:0015:00االربعاءجميع الشعبأمهات الكتب3400107متطلبات جامعة

27/05/202016:0017:00االربعاءجميع الشعباألردن تاريخ وحضارة2300102اداب

27/05/202018:0019:00االربعاءجميع الشعباليدوي/ الرسم الهندسي 904131الهندسة

)أساسيات اللغة االنجليزية3202099مركز اللغات 31-1الشعب  28/05/202008:0009:00الخميس(

)أساسيات اللغة االنجليزية3202099مركز اللغات 90-32الشعب  28/05/202010:0011:00الخميس(

28/05/202012:0013:00الخميسجميع الشعبالثقافة البيئية300102علوم

28/05/202014:0015:00الخميسجميع الشعبالحضارة العربية اإلسالمية2300101اداب

28/05/202014:0015:00الخميسجميع الشعب عملي٢دراسة حاالت في المداواة 1203430الصيدلة

28/05/202014:0015:00الخميسجميع الشعبICU+ Nephrology 1باطني / تدريب سريري 1203602الصيدلة

28/05/202016:0017:00الخميس(7 + 4شعبة )(اللغة األسبانية)اللغة االجنبية 2200103كلية اللغات

28/05/202016:0017:00الخميسجميع الشعبتحليل كيميائي صيدالني1201201الصيدلة

28/05/202018:0019:00الخميسجميع الشعب4المداواة 1203506الصيدلة

28/05/202018:0019:00الخميسجميع الشعبEndocrinology + Respiratory 2باطني / تدريب سريري 1203601الصيدلة

28/05/202020:0021:00الخميسجميع الشعب عملي٤دراسة حاالت في المداواة 1203507الصيدلة

28/05/202022:0023:00الخميسجميع الشعب2المداواة 1203429الصيدلة

)مهارات اللغة العربية3201100مركز اللغات 25-1الشعب  29/05/202008:0009:00الجمعة(

)مهارات اللغة العربية3201100مركز اللغات 50-26الشعب  29/05/202010:0011:00الجمعة(

29/05/202012:0013:00الجمعةجميع الشعبالثقافة البدنية1100100تربية رياضية

29/05/202014:0015:00الجمعةجميع الشعبمبادئ في السالمة العامة905100هندسة

29/05/202016:0017:00الجمعةجميع الشعبالمبادئ الفيزيوكيميائية1202134الصيدلة

29/05/202018:0019:00الجمعةجميع الشعب2علم االدوية 1203364الصيدلة

29/05/202020:0021:00الجمعةجميع الشعباالوتوكاد/لرسم الهندسي904131الهندسة

20-1الشعب  )الثقافة الوطنية3400100متطلبات جامعة 30/05/202008:0009:00السبت( 

40-21الشعب  )الثقافة الوطنية3400100متطلبات جامعة 30/05/202010:0011:00السبت( 

30/05/202012:0013:00السبت(101 - 41الشعب )الثقافة الوطنية3400100متطلبات جامعة

30/05/202014:0015:00السبتجميع الشعبالثقافة اإلسالمية400102الشريعة

30/05/202016:0017:00السبتجميع الشعبالريادة واإلبداع3400109متطلبات جامعة

30/05/202018:0019:00السبتجميع الشعبالصيدلة الفيزيائية1202235الصيدلة

30/05/202020:0021:00السبتجميع الشعبمبادئ الري604103زراعة

20-1الشعب  )الحضارة االنسانية3400104متطلبات جامعة 31/05/202008:0009:00االحد(

)الحضارة االنسانية3400104متطلبات جامعة 101-21الشعب 31/05/202010:0011:00االحد(

31/05/202012:0013:00االحدجميع الشعبالقدس3400108متطلبات جامعة

31/05/202014:0015:00االحدجميع الشعبجغرافية األردن2304100اداب

31/05/202014:0015:00االحدجميع الشعبمدخل إلى الجغرافيا2304101اداب

31/05/202016:0017:00االحدجميع الشعبك النباتات الطبية1201390الصيدلة

31/05/202016:0017:00االحدجميع الشعبالتسويق1203513الصيدلة

31/05/202018:0019:00االحدجميع الشعبOncology 2باطني / تدريب سريري 1203602الصيدلة

سي الثاني  تحانات النهائية للفصل الدرا 2020/2019ملحق جدول االم
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31/05/202018:0019:00االحدجميع الشعبCardiology  1باطني / تدريب سريري 1203601الصيدلة

31/05/202020:0021:00االحدجميع الشعب1كيمياء العقاقير 1201323الصيدلة

)مهارات التعلم والبحث العلمي3400101متطلبات جامعة 20- 1الشعب  01/06/202008:0009:00االثنين(

)مهارات التعلم والبحث العلمي3400101متطلبات جامعة 36-21الشعب  01/06/202010:0011:00االثنين(

01/06/202012:0013:00االثنينجميع الشعبأساسيات اللغة العربية3201099مركز اللغات

01/06/202014:0015:00االثنينجميع الشعبمهارات االتصال باللغة العربية1501100مركز اللغات

01/06/202016:0017:00االثنينجميع الشعبالثقافة القانونية1000102الحقوق

01/06/202016:0017:00االثنينجميع الشعبتحليل العقاقير الكيميائي1201427الصيدلة

01/06/202018:0019:00االثنينجميع الشعبمصطلحات طبية1203102الصيدلة

01/06/202020:0021:00االثنينجميع الشعباحصاء صيدالني1202381الصيدلة

01/06/202022:0023:00االثنينجميع الشعبالطب البديل1201414الصيدلة

02/06/202008:0009:00الثالثاءجميع الشعبمهارات التواصل3400102متطلبات جامعة

02/06/202010:0011:00الثالثاءجميع الشعبموضوع خاص3400106متطلبات جامعة

02/06/202012:0013:00الثالثاءجميع الشعبتذوق الفنون2000100فنون

02/06/202014:0015:00الثالثاءجميع الشعبالتجارة اإللكترونية1600100اعمال

02/06/202016:0017:00الثالثاءجميع الشعبعلم المناعة 1203302الصيدلة

02/06/202018:0019:00الثالثاءجميع الشعبالملكية الفكرية1203515الصيدلة

03/06/202008:0009:00االربعاءجميع الشعبالفلسفة والتفكير الناقد3400103متطلبات جامعة

IT190010103/06/202010:0011:00االربعاءجميع الشعبوسائل التواصل االجتماعي

03/06/202012:0013:00االربعاءجميع الشعبمهارات إدارية1601105اعمال

03/06/202014:0015:00االربعاءجميع الشعباللغة العربية للناطقين بغيرها2500100مركز اللغات

03/06/202014:0015:00االربعاءجميع الشعبمهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها3203100مركز اللغات

03/06/202016:0017:00االربعاءجميع الشعبأساسيات اللغة العربية للناطقين بغيرها3203099مركز اللغات

03/06/202016:0017:00األربعاءجميع الشعبعيادات خارجية/ تدريب سريري 1203608الصيدلة

03/06/202016:0017:00األربعاءجميع الشعبنسائية و توليد/ تدريب سريري 1203605الصيدلة

03/06/202018:0019:00األربعاءجميع الشعبتطبيقات التفريق اللوني1201524الصيدلة

03/06/202020:0021:00األربعاءجميع الشعب2الكيمياء الحيوية 1203253الصيدلة

03/06/202022:0023:00األربعاءجميع الشعب2الكيمياء الحيوية السريرية 1203412الصيدلة

)مهارات اللغة اإلنجليزية3202100مركز اللغات 23-1الشعب  04/06/202008:0009:00الخميس(

)مهارات اللغة اإلنجليزية3202100مركز اللغات 76-24الشعب  04/06/202010:0011:00الخميس(

04/06/202012:0013:00الخميسجميع الشعبمهارات االتصال باللغة اإلنجليزية1502100مركز اللغات

04/06/202014:0015:00الخميسجميع الشعباالسالم وقضايا العصر400101شريعة

04/06/202016:0017:00الخميسجميع الشعبمبادىء ادارة االعمال1601102االعمال

04/06/202018:0019:00الخميسجميع الشعبفيزياء علوم الحياة عملية332113علوم

04/06/202020:0021:00الخميسجميع الشعبتشريعات1202517الصيدلة

05/06/202008:0009:00الجمعةجميع الشعب1فيزياء عملية 302111علوم

05/06/202008:0009:00الجمعةجميع الشعبإدارة تسويقية1604404االعمال

05/06/202010:0011:00الجمعةجميع الشعبنظرية المنظمة1606101االعمال

05/06/202010:0011:00الجمعةجميع الشعبعلم مستحضرات التجميل 1202536الصيدلة

05/06/202012:0013:00الجمعةجميع الشعبفيزياء لطلبة علوم الحاسوب مختبر302116علوم

05/06/202014:0015:00الجمعةجميع الشعب1علم االحياء الدقيقة 1202341الصيدلة

05/06/202016:0017:00الجمعةجميع الشعب2فيزياء عملية 302112علوم

05/06/202016:0017:00الجمعةجميع الشعبمبادئ اإلدارة المالية1603211االعمال

05/06/202018:0019:00الجمعةجميع الشعبالكيمياء العضوية العملية لطلبة الكيمياء303236علوم

05/06/202018:0019:00الجمعةجميع الشعبالزراعة المنزلية641100زراعة

05/06/202020:0021:00الجمعةجميع الشعبالصحة العالمية505291طب

06/06/202008:0009:00السبتجميع الشعبنظم معلومات ادارية1605215االعمال
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06/06/202008:0009:00السبتجميع الشعبفقه أحوال شخصية442241الشريعة

06/06/202010:0011:00السبتجميع الشعبمختبر كيمياء تحليلية303216علوم

06/06/202010:0011:00السبتجميع الشعبتحليل الي1201315الصيدلة

06/06/202010:0011:00السبتجميع الشعبإدارة اإلستثمار1603322االعمال

06/06/202012:0013:00السبتجميع الشعبكيمياء غير عضوية عملية303226علوم

06/06/202012:0013:00السبتجميع الشعبجراحة/ تدريب سريري 1203606الصيدلة

06/06/202012:0013:00السبتجميع الشعبفقه الطهارة والزكاة452111الشريعة

06/06/202014:0015:00السبتجميع الشعباقتصاديات1203401الصيدلة

06/06/202016:0017:00السبتجميع الشعبالكيمياء العامة العملية لغير طلبة الكيمياء333109علوم

06/06/202018:0019:00السبتجميع الشعب1كيمياء عضوية 303231علوم

06/06/202020:0021:00السبتجميع الشعبالتغذية الصيدالنية1203519الصيدلة

07/06/202008:0009:00االحدجميع الشعب1الكيمياء الفيزيائية العملية 303246علوم

07/06/202008:0009:00االحدجميع الشعبسلوك المستهلك1604213االعمال

07/06/202010:0011:00االحدجميع الشعب2الكيمياء العامه 303102علوم

07/06/202012:0013:00االحدجميع الشعب1الكيمياء العامه 303101علوم

07/06/202014:0015:00االحدجميع الشعب2محاسبة 1602102االعمال

07/06/202016:0017:00االحدجميع الشعب2الكيمياء الفيزيائية العملية 303346علوم

07/06/202018:0019:00االحدجميع الشعب1مبادىء محاسبة 1602101االعمال

08/06/202010:0011:00االثنينجميع الشعب1الفيزياء العامة 302101علوم

08/06/202010:0011:00االثنينجميع الشعباطفال/ تدريب سريري1203603الصيدلة

08/06/202012:0013:00االثنينجميع الشعبنفسية وكبار السن/ تدريب سريري1203604الصيدلة

08/06/202012:0013:00االثنينجميع الشعبمحاسبة ادارية1602211االعمال

08/06/202014:0015:00االثنينجميع الشعبالكيمياء العضوية العملية لغير طلبة الكيمياء303239علوم

08/06/202014:0015:00االثنينجميع الشعباالدارة العامة الحديثة1606102االعمال

08/06/202016:0017:00االثنينجميع الشعبتقييم االدبيات1203518الصيدلة

08/06/202018:0019:00االثنينجميع الشعب544314Microbiology (2) For Doctor of Dental Surgery (DDS) Studentsالطب

08/06/202018:0019:00االثنينجميع الشعب3فيزياء عملية 302215علوم

08/06/202020:0021:00االثنينجميع الشعب2التقنية 1202333الصيدلة

08/06/202022:0023:00االثنينجميع الشعب2الكيمياء الدوائية 1201402الصيدلة

09/06/202008:0009:00الثالثاءجميع الشعب(Operational Researchبحوث العمليات ) 1601311ORاالعمال

09/06/202010:0011:00الثالثاءجميع الشعب2-الفيزياء العامة302102علوم

09/06/202012:0013:00الثالثاءجميع الشعباالعمال االلكترونية1605332االعمال

09/06/202014:0015:00الثالثاءجميع الشعبالكيمياء العامه العمليه لطلبة الكيمياء303106علوم

09/06/202016:0017:00الثالثاءجميع الشعبمبادئ التسويق1604201االعمال

مالحظات عامة

.      يعلن منسق كل مادة آلية إجراء االمتحان للطلبة الذين لديهم صعوبات أو ذوي االحتياجات الخاصة على صفحة المساق؛ ويمكن لهذه الشريحة من الطلبة أو ممثليهم التواصل مع منسق المادة أو عمادة شؤون الطلبة للتنسيق

.      يتوجب على الطالب الذي يتغيب عن االمتحان النهائي تقديم عذر مقبول لمساعد عميد الكلية لشؤون الطلبة في الكلية التي تتبع لها المادة قبل نهاية أول يوم دوام في الفصل الصيفي؛ لتقديم االمتحان التعويضي

 ومن يتغيب عن جلسته ال يمكنه الدخول      على الطالب أن يتأكد من موعد الجلسة الخاصة بشعبته في المواد التي يعقد إمتحانها على أكثر من جلسة؛ حيث ال يسمح النظام بدخول الطالب إال في موعد الجلسة الخاصة بشعبته؛

.لجلسة أخرى ويعتبر غائب عن االمتحان

.     يتوجب على الطالب الدخول إلى المنصة التي سيجرى عليها االمتحان قبل موعد بدء االمتحان بعشرة دقائق على األقل، وأن يتأكد من شحن الجهاز المستخدم في االمتحان، وتوفر االنترنت

وتوزيع الشعب )  المنصة التي ستستخدم في إجراء اإلمتحان والمادة المشمولة في االمتحان  و وزن عالماتها  وعددها  و طبيعة األسئلة  و مدة االمتحان  و  تاريخ االمتحان المحدد أعالهمدرس كل مادة بإعالن/      يقوم منسق

.وبأية وسيلة أخرى( elearning)على صفحة المادة على  (للمواد التي تعقد على أكثر من جلسة، إن وجدت
*

*

*

*

*
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مدير مكتب تنسيق متطلبات اجلامعةاملسجل العام
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